
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020 

OPIS UKREPOV



OPIS UKREPOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ OP ESPR 
2014-2020 – celoten pregled izvajanja ukrepov

� glavni parametri posameznega ukrepa

� pogoji upravičenosti za operacije

� merila za izbor operacij

� finančne določbe

� spremljanja operacij na ravni kazalnikov in podatkov o
izvedbi operacije

� pogoji upravičenosti odhodkov, ki morajo biti izpolnjeni za
sofinanciranje

� postopek izbora operacij

� posebne informacije (izračun premije ali nadomestil)

� zagotavljanje horizontalnih načel



KAZALO VSEBINE

UVOD 

UPRAVIČENOST OPERACIJ IN IZDATKOV 

POSEBNA PRAVILA O UPRAVIČENOSTI ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

NEUPRAVIČENI STROŠKI IN OPERACIJE IZ SKLADA ESPR TER NEDOPUSTNOST VLOG

UPRAVIČENOST OPERACIJ GLEDE NA KRAJ

TRAJNOST OPERACIJ

SPLOŠNA NAČELA ZA IZBOR OPERACIJ 

UKREPI OP ESPR 2014-2020 SKLADNO S INTERVENCIJSKO LOGIKO PROGRAMA 

OPIS UKREPOV, VKLJUČNO Z MERILI ZA IZBOR OPERACIJ 

• PRVA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

• DRUGA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – AKVAKULTURA

• TRETJA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – IZVAJANJE SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE

• ČETRTA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE - LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

• PETA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – PREDELAVA IN TRŽENJE

• ŠESTA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – CELOSTNA POMORSKA POLITIKA 

• TEHNIČNA POMOČ 

PRILOGA 1: PODROBEN OPIS MERIL ZA IZBOR LASR INSLR 

PRILOGA 2: INDIKATIVNA TABELA RAZPOREDITVE FINANČNIH SREDSTEV PO UKREPIH



IZVAJANJE UKREPOV

� Upravičenec ni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

- v okviru javnih razpisov, ki bodo skupaj z razpisno dokumentacijo
objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani ribiškega sklada;

- neposredno odobritvijo na podlagi uredb, ki so objavljene v Uradnem
listu RS in na spletni strani ribiškega sklada ter opredeljujejo postopek
izbora operacij (LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST)

� Upravičenec je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano :

- postopek izbora operacij, kjer je upravičenec MKGP poteka v dveh
fazah:

� začetek operacije: izbor operacije se skladno z merili, ki jih potrdi
Odbor za spremljanje

� izvajanje operacije: izvedba operacije, se pravi izbor izvajalca in
izvajanje operacije, se izvede skladno z zakonodajo, ki ureja javno
naročanje.



TRAJNOSTNI VIDIK

(poglavje 9 OP ESPR 2014-2020)

• MORSKO RIBIŠTVO: izvajanje dejavnosti, ki bodo prispevale k varstvu in obnovi morske
biotske raznovrstnosti s spodbujanjem uporabe trajnostnih ribolovnih praks in
spodbujanjem vključevanja ribičev v naravovarstvene projekte. S tem namenom se bo
spodbujala tudi okolju prijazna infrastruktura v ribiških pristaniščih.

• AKVAKULTURA: razvoj tehnik za zmanjševanje negativnih oz. povečevanje pozitivnih
vplivov na okolje in preusmeritev v ekološko vzrejo. Prav tako se bo trajnostni razvoj
podpiral na območjih NATURA 2000.

• TRAJNOSTNI RAZVOJ RIBIŠKIH OBMOČIJ: v dejavnosti trajnostnega razvoja lokalnih
območij (morskih in sladkovodnih) se bodo vključevale okoljske prednosti teh območij,
vključno z dejavnostmi za blažitev podnebnih sprememb.

• PREDELAVA: spodbujanje trajnostnega razvoja z naložbami za varčevanje z energijo in za
zmanjševanje vpliva predelovalnih obratov na okolje (učinkovito ravnanje z odpadki in
odpadnimi vodami).

Spodbujanje trajnostnega razvoja se bo zagotovilo z ustreznimi merili za izbor operacij, in 
sicer z boljšo oceno tistih operacij, ki bodo imele manjši vpliv na okolje, da bi tako dosegli  

čim boljši učinek trajnostnega razvoja + UKREPI IMAJO RAZLIČNE PRISPEVKE K DOSEGANJU 
ZA PODNEBNE SPREMEMBE (0 % ALI 40 % - določeno v OP ESPR 2014-2020)



Šest prednostnih nalog Unije

1. PNU - MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

2. PNU - AKVAKULTURA

3. PNU - IZVAJANJE SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE

4. PNU - LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI 
SKUPNOST

5. PNU - TRŽENJE IN PREDELAVA

6. PNU - IZVAJANJE CELOSTNE POMORSKE 
POLITIKE



INTERVENCIJSKA LOGIKA PROGRAMA
(določena na ravni EU)

PREDNOSTNA 
NALOGA UNIJE

POSEBNI CILJ

UKREP

POSEBNI CILJ

UKREP UKREP

SPREMLJANJE 
IZVAJANJA 

KAZALNIKI 

REZULTATA

KAZALNIKI

UČINKA



Prva prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ:

Zdravje in varnost (32. člen Uredbe 508/2014/EU)

Izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in
delovnih pogojev za ribiče na ribiških plovil, če naložbe
presegajo zahteve prava Unije ali nacionalnega prava.

Podpora se dodeli lastnikom ali solastnikom ribiškega
plovila.

Intenzivnost javne pomoči v višini upravičenih odhodkov
za operacijo je 50%. V kolikor gre za operacije malega
priobalnega ribolova, je intenzivnost javne pomoči 80%.

Javni razpis.

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

0,00 %



Prva prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ:

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

(33. člen Uredbe 508/2014/EU)

Nadomestila v primeru začasne ukinitve dejavnosti v
skladu s sprejetimi načrti upravljanja.

Upravičenci so lahko (so)lastniki ali uporabniki ribiškega
plovila. Lastnik ali uporabnik hkrati vloži vlogo tudi za
člane posadke.

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Javni razpis.

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

40 %



Prva prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ:

Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba
nezaželenega ulova (42. člen Uredbe 508/2014/EU)

Podpora naložbam, ki zvišujejo vrednost ribiških
proizvodov, zlasti tistim, ki ribičem omogočajo predelavo,
trženje in neposredno prodajo lastnega ulova.

Podpora se dodeli lastnikom ali solastnikom ribiškega
plovila.

Intenzivnost javne pomoči v višini upravičenih odhodkov
za operacijo je 50%. V kolikor gre za operacije malega
priobalnega ribolova, je intenzivnost javne pomoči 80%.

Javni razpis.

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Prva prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ :

Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja (prvi in tretji
odstavek 43. člena Uredbe 508/2014/EU)

Naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo, okoljsko
učinkovitost ter varnostne in delovne pogoje v ribiških
pristaniščih in mestih iztovora.

Obalne občine v Republiki Sloveniji, v katerih se nahajajo
ribiška pristanišča oziroma mesta iztovora.

Intenzivnost javne pomoči v višini upravičenih odhodkov
za operacijo je 100%.

Javni razpis.

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

40,00 %



Prva prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter
regionalnega sodelovanja (37. člen Uredbe 508/2014/EU)

Podpora regionalnemu sodelovanju za izvajanje določil in
ciljev skupne ribiške politike.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja.POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV:

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Prva prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in
ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti
(točke d, e, g in i prvega odstavka 40. člena Uredbe
508/2014/EU)

Izvajanje trajnostnih ribolovnih dejavnosti, boljše
upravljanje zaščitenih območij ter povečanje okoljske
osveščenosti med ribiči.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja.POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV:

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

40,00 %



Druga  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi
AKVAKULTURA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ :

Inovacije (47. člen Uredbe 508/2014/EU)

Razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega
znanja, uvajanje novih vrst v objektih akvakulture ter
razvoj novih trajnostnih načinov proizvodnje v akvakulturi.

Javne ali zasebne znanstvene ali tehnične raziskovalne
inštitucije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti pri javni agenciji za
raziskovalno dejavnost RS.

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
stroškov za operacijo.

Javni razpis.

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Druga  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

AKVAKULTURA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ :

Produktivne naložbe v akvakulturo (točke a, b, c, d, f, g in
h prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU)

Klasične produktivne naložbe in diverzifikacija gojenih vrst
in dejavnosti v akvakulturi.

Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih
organizmov in nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih
organizmov na kmetiji.

Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih
stroškov za operacijo.

Javni razpis.

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

0,00 %



Druga  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

AKVAKULTURA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ :

Produktivne naložbe v akvakulturo (točke e, i in j prvega
odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU)

Naložbe in uvajanje trajnostne akvakulture (npr. zaprti
sistemi).

Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih
organizmov in nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih
organizmov na kmetiji.

Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih
stroškov za operacijo.

Javni razpis.

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Druga  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

AKVAKULTURA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ:

Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže
(50. člen Uredbe 508/2014/EU)

Usposabljanja in pridobivanje novih veščin na področju
akvakulture.

Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih
organizmov in nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih
organizmov na kmetiji.

Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih
stroškov za operacijo.

Javni razpis.

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

0,00 %



Druga  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

AKVAKULTURA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ :

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološka akvakultura (53. člen Uredbe 508/2014/EU)

Prehod s konvencionalnih načinov proizvodnje v
akvakulturi na ekološko akvakulturo.

Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih
organizmov in nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih
organizmov na kmetiji.

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
stroškov za operacijo.

Javni razpis.

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Druga  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

AKVAKULTURA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ :

Ukrep za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve (točki
a in b prvega odstavka 54. Člena Uredbe 508/2014/EU)

Spodbujanje metod akvakulture, ki so združljive s
posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo
posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve
območij NATURA 2000.

Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih
organizmov in nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih
organizmov na kmetiji.

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
stroškov za operacijo.

Javni razpis.

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

40,00 %



Druga  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

AKVAKULTURA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ :

Ukrepi v zvezi javnim zdravjem (55. člen Uredbe
508/2014/EU)

Nadomestila za gojitelje mehkužcev za začasno ustavitev
pridobivanja gojenih mehkužcev .

Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih
organizmov.

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
stroškov za operacijo.

Javni razpis.

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Druga  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili

AKVAKULTURA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo (točka a
prvega odstavka 51. člena Uredbe 508/2014/EU)

Določitev najprimernejših območij za razvoj akvakulture
ob upoštevanju postopkov prostorskega in okoljskega
načrtovanja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja.POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCA: 

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

40,00 %



Tretja prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili

SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Nadzor in izvrševanje (76. člen Uredbe 508/2014/EU)

Izvajanje nadzora in izvrševanja v ribištvu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo. Skladno z zakonodajo s področja javnega
naročanja.

POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV: 

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Tretja prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili
SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Zbiranje podatkov (77. člena Uredbe 508/2014/EU)

Zbiranje podatkov o morskem gospodarskem ribolovu,
akvakulturi in predelovalni industriji v ribištvu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Zavod za ribištvo Slovenije po Zakonu o morskem ribištvu.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja.

POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV: 

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

0,00 %



Četrta prednostna naloga Unije – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost –

sodelovanje 3 skladov:Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski 
sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Pripravljalna podpora (točka a prvega odstavka 62. člena
Uredbe 508/2014/EU in točka a prvega odstavka 35. člena
Uredbe 1303/2013/EU)

Okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev
institucionalne usposobljenosti ter usposabljanje in
mreženje za pripravo in izvedbo strategij lokalnega
razvoja.

Upravičenci do podpore so lokalna partnerstva, ki so
pripravila strategije lokalnega razvoja.

V obliki pavšalnega zneska.

O plačilu in višini nepovratne javne podpore iz ukrepa se
odloči z odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LASR.

POSTOPEK IZBORA: 

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Četrta prednostna naloga Unije – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost –

sodelovanje 3 skladov:Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski 
sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Izvajanje lokalne razvojne strategije, vključujoč tekoče
stroške in animacijo (točki b in d prvega odstavka 62. člena
in 63. člen Uredbe 508/2014/EU ter 35. člen Uredbe
1303/2013/EU)

Izvajanje operacij LASR ali lokalnih akterjev, katerih
rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v
SLR. Sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in
delovanju LASR.

Upravičenci do podpore so lokalne akcijske skupine za
ribištvo ter fizične in pravne osebe na lokalnem območju.

Stopnjo javne podpore posamezne operacije določi LASR
med 50 % in 100 %.

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

40,00 %



Četrta prednostna naloga Unije – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost –

sodelovanje 3 skladov:Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski 
sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Dejavnosti sodelovanja (64. člen Uredbe 508/2014/EU in
točka c prvega odstavka 35. člena Uredbe 1303/2013/EU)

Izvajanju operacij sodelovanja LASR tako znotraj države
(sodelovanje med LASR) kot z območji v različnih državah
članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah.

Upravičenci do podpore so lokalne akcijske skupine za
ribištvo.

Stopnjo javne podpore posamezne operacije določi LASR.
Najvišja stopnja javne podpore je lahko 85 % upravičenih
stroškov posamezne operacije.

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Peta prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

PREDELAVA IN TRŽENJE

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Ukrepi za trženje (točka e prvega odstavka 68. člena
Uredbe 508/2014/EU)

Naložbe, ki omogočajo sledljivost ribiških proizvodov ali
proizvodov iz akvakulture.

Ribiči fizične osebe; podjetja z registrirano dejavnostjo
morskega ribištva in gojenja vodnih organizmov; nosilci
dopolnilne dejavnosti vzreje in predelave vodnih
organizmov na kmetiji; podjetja registrirana za dejavnost
predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev.

Intenzivnost javne pomoči v višini 50% upravičenih
odhodkov za operacijo. Če gre za operacije povezane z
malim priobalnim ribolovom je intenzivnost javne pomoči
lahko do 80%.

Javni razpisi.POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ: 

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

0,00 %



Peta prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi razpisi

PREDELAVA IN TRŽENJE

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
(69. člena Uredbe 508/2014/EU)

Naložbe namenjene predelavi ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture.

Podjetja registrirana za dejavnost predelave in
konzerviranja rib, rakov in mehkužcev ter nosilci
dopolnilne dejavnosti vzreje in predelave vodnih
organizmov na kmetiji.

Intenzivnost javne pomoči v višini 50% upravičenih
odhodkov za operacijo.

Javni razpisi.POSTOPEK IZBORA 
OPERACIJ: 

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Peta prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili

PREDELAVA IN TRŽENJE

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Ukrepi za trženje (točki d in g prvega odstavka 68. člena
Uredbe 508/2014/EU)

Izvajanje tržnih raziskav ter nacionalnih in oglaševalskih
kampanj.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja.POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV: 

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

0,00 %



Šesta prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili

CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Celostni pomorski nadzor (točka a prvega odstavka 80.
člena Uredbe 508/2014/EU)

Prispevajo k ciljem celostnega pomorskega nadzora in
zlasti k ciljem skupnega okolja za izmenjavo informacij na
morju.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja.POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV: 

0,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Šesta  prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili

CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in
obalnih virov (točka b prvega odstavka 80. člena Uredbe
508/2014/EU)

Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe
morskih virov (spremljanje Natura vrst).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja.
POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV: 

PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM

40,00 %



Šesta prednostna naloga Unije – ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili

CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

NAZIV UKREPA: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja (točka c
prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU)

Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja– podpora
izvajanju Okvirne direktive o morski strategiji.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja.POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV: 

40,00 %PRISPEVEK K 
PODNEBNIM 
SPREMEMBAM



Tehnična pomoč

NAZIV: 

OPIS UKREPA:

UPRAVIČENCI:

INTENZIVNOST JAVNE 
POMOČI: 

Tehnična pomoč (78. člen Uredbe 508/2014/EU in 59. člen
Uredbe 1303/2013/EU)

Pomoč za upravljanje, spremljanje, vrednotenje in
obveščanje o operativnem programu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih
odhodkov za operacijo.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja in
delovne zakonodaje.

POSTOPEK IZBORA 
IZVAJALCEV: 



Načrtovani glavni ukrepi za zmanjšanje upravnega 
bremena

NAČRTOVANI UKREPI PRIČAKOVANI REZULTATI

Jasna navodila in pregledna dokumentacija, ki se mora priložiti vlogi ali zahtevku Učinkovito priprava in izvedbo projektov s strani upravičencev

Pridobitev podatkov iz javnih evidenc Hitrejša priprava vloge

Možnost prijave z eno vlogo za več raznovrstnih naložb v okviru istega ukrepa,

kadar bo to mogoče

Zmanjšanje upravnega bremena za vlagatelja

Vzpostavitev informacijskega sistema za oddajo elektronskih vlog v celoti Zmanjšanje upravnega bremena za vlagatelje in administracijo

Vzpostavitev enotnega spletnega portala za vse sklade ESI: spletna strani OP ESPR

2014–2020 – objave pogojev upravičenosti, meril itd.

Boljše obveščanje mogočih vlagateljev in upravičencev

Izvedba javne predstavitve nacionalne izvedbene uredbe Seznanitev širše javnosti z možnostjo črpanja sredstev iz ESPR

Izvedba predstavitev javnih razpisov za posamezne ukrepe (dogodek, medijske

objave)

Seznanitev mogočih vlagateljev s pogoji, merili in načinom priprave vloge

Predstavitev primerov dobrih praks v zvezi s pripravo projektov

(spletna stran, delavnice itd.)

Seznanitev mogočih vlagateljev s postopki in načini čim hitrejše priprave vloge

Vzpostavitev okrepljene strokovne pomoči Učinkovito komuniciranje med administracijo in mogočim vlagateljem oz. upravičencem

Spodbujanje dialoga med sektorjem, nacionalnimi institucijami in lokalnimi

akcijskimi skupinami o problemih, povezanih z zakonodajo

Skupne možne rešitve

Ohranjanje stabilne in izkušene strukture zaposlenih Učinkovita podpora izvajanju OP ESPR 2014–2020 ter posledično uspešno črpanje sredstev iz ESPR

Uporaba izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 za lažjo in hitrejšo

vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora za lokalne akcijske skupine za ribištvo

Uspešno vzpostavljene strukture ter sistem upravljanja in nadziranja obalnih/lokalnih akcijskih

skupin



Načrtovani ukrepi za 
zmanjšanje upravnega 

bremena:
poročanje na sejah Odbora 

za spremljanje



OBVEŠČANJE JAVNOSTI

PRAVNA PODLAGA: Uredba 508/2014/EU: členi 18, 119 in Priloga V ter POGLAVJE 11.4 OP ESPR 
2014-2020

DEJAVNOSTI:

- VZPOSTAVITEV ENOTNEGA SPLETNEGA PORTALA ZA VSE ESI SKLADE: http://www.esi-skladi.si/

- PRIPRAVLJENA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA ZA OP ESPR 2014-2020

- VZPOSTAVITEV SPLETNE STRANI: www.ribiski-sklad.si

- informacije o ukrepih, pogojih za pridobitev sredstev, merilih za izbor operacij, itd.

- objavljeni bodo javni razpisi in razpisna dokumentacija

- zadevna evropska in slovenska zakonodaja

- strateški dokumenti

- spremljanje in vrednotenje operativnega programa

- slovenska in angleška verzija spletne strani

- VZPOSTAVITEV POŠTNEGA PREDALA: espr.mkgp@gov.si

- BROŠURA IN ZLOŽENKE, PROMOCIJSKI MATERIAL

Načrtujemo:

- javno predstavitev nacionalne uredbe, razstavo, udeležbo na sejmih, delavnice o ukrepih,
skupne dejavnosti v okviru ESI skladov, itd



Ukrepi ESPR 14-20 EU del (1) ESPR 14-20 Slo. Udeležba (2) Skupaj    (1)+(2)

Deleži EU 

sredstev Delež slo sredstev

O1+O2+O3+O4 24.809.114 7.838.248 32.647.362

OVOJNICA 1 19.440.000 6.546.667 25.986.667

Prednost unije 1 3.000.000 1.066.667 4.066.667

Člen 32 Zdravje in varnost 100.000 33.334 133.334 75% 25%

Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti 100.000 100.000 200.000 50% 50%

Člen 37

Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih 

ukrepov ter regionalnega sodelovanja 250.000 83.334 333.334 75% 25%

Člen 40

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov ter ureditev nadomestil v okviru 

trajnostnih ribolovnih dejavnosti 550.000 183.333 733.333 75% 25%

Člen 42

Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba 

naključnega neželenega ulova 200.000 66.667 266.667 75% 25%

Člen 43a

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne 

dvorane in zavetja 1.800.000 600.000 2.400.000 75% 25%

Prednost unije 2 6.000.000 2.000.000 8.000.000

Člen 47 Inovacije 300.000 100.000 400.000 75% 25%

Člen 48a Produktivne naložbe - klasične 3.100.000 1.033.333 4.133.333 75% 25%

Člen 48 b Produktivne naložbe - okoljske 1.700.000 566.667 2.266.667 75% 25%

Člen 50

Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v 

mreže 300.000 100.000 400.000 75% 25%

Člen 51 Povečanje lokacij za akvakulturo 150.000 50.000 200.000 75% 25%

Člen 53

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo 

ter ekološko ribogojstvo 100.000 33.333 133.333 75% 25%



Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve 150.000 50.000 200.000 75% 25%

Člen 55 Ukrepi javnega zdravja 200.000 66.667 266.667 75% 25%

Prednost unije 4 5.000.000 1.666.667 6.666.667

Členi 60-64 Trajnostni razvoj ribiških območij 5.000.000 1.666.667 6.666.667

CLLD 5.000.000 1.666.667 6.666.667 75% 25%

Prednost unije 5 3.455.271 1.151.757 4.607.028

Člen 68 Ukrepi za trženje 950.000 316.667 1.266.667 75% 25%

Ukrepi za trženje - tržna analiza 100.000 33.333 133.333 75% 25%

Ukrepi za trženje - promocijske in oglaševalske 

kampanje 700.000 233.334 933.334 75% 25%

Ukrepi za trženje - organizacije proizvajalcev 50.000 16.667 66.667 75% 25%

Ukrepi za trženje - sledljivost proizvodov 100.000 33.333 133.333 75% 25%

Člen 69 Predelava rib. Proizvodov 2.505.271 835.090 3.340.361 75% 25%

Tehnična pomoč 1.984.729 661.577 2.646.305 75% 25%

OVOJNICA 4 

Pomoč za skladiščenje 102.806 0 102.806 100% 0%

OVOJNICA 2 4.266.308 958.248 5.224.556

Prednost unije 3 4.266.308 958.248 5.224.556

Člen 76 Nadzor in izvrševanje 1.422.834 158.093 1.580.927 90% 10%

Nadzor in izvrševanje/Nakup čolna 500.000 214.286 714.286 70% 30%

Člen 77 Zbiranje podatkov 2.343.474 585.869 2.929.343 80% 20%

OVOJNICA 3 1.000.000 333.333 1.333.333

Prednost unije 6 1.000.000 333.333 1.333.333

Člen 80 1a Celostni pomorski nadzor 250.000 83.333 333.333 75% 25%

Člen 80 1b

Varovanje morskega okolja in trajnostna raba 

morskih obalnih virov 225.000 75.000 300.000 75% 25%

Člen 80 1c Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja 525.000 175.000 700.000 75% 25%



INTERVENCIJSKA LOGIKA PROGRAMA
(določena na ravni EU)

PREDNOSTNA 
NALOGA UNIJE

POSEBNI CILJ

UKREP

POSEBNI CILJ

UKREP UKREP

SPREMLJANJE 
IZVAJANJA 

KAZALNIKI 

REZULTATA

KAZALNIKI

UČINKA



PREGLED TABELE SPREMLJANJA PO 
UKREPIH

Prednostna naloga – posebni cilj –
kazalniki rezultata – ukrepi -

kazalniki učinka- finančne 
vrednosti ter % podnebnih 

sprememb

(člani imate tabele v izročkih)



• Imenovanje organa upravljanja: SKLEP VLADE RS
19.6.2014 – PRIPRAVA OPISA SISTEMA - REVIZIJA

• Ustanovitev Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-
2020: SKLEP VLADE RS 8.10.2014

• Priprava izvedbenih določil za ukrepe

• Pripravljena merila za izbor operacij v okviru
ukrepov

• Izdelana spletna stran in celostna grafična podoba

• Pripravljena Uredba o izvajanju CLLD

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA



NADALJNI KORAKI

• Priprava opisa sistema upravljanja, spremljanja in
nadzora OP ESPR 2014-2020 (priročniki, navodila,
itd): REVIZIJA SISTEMA

• Priprava uredbe o izvajanju ukrepov

• Priprava javnih razpisov/projektnih nalog

• Vzpostavitev informacijskega sistema: MKGP +
ARSKTRP

• Izvajanje ukrepov – spremljanje (zagotavljanje
zbiranja podatkov o izvajanju operacij) -
poročanje


